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BESKRIVNING

På fri fot består av åtta berättelser om frihet, tillhörighet och familjeband. Alice Munro skriver om
kvinnor som trots, eller på grund av, sin särskilda begåvning och känslighet inte riktigt passar in. De söker
frigörelse, men det är aldrig enkelt. Munro är suverän påatt skildra de livsavgörande konsekvenserna av
små och till synes obetydliga beslut. Hon förklarar inte livet för sina läsare, hon avslöjar det.På fri fot
utkom första gången på engelska år 2004 och belönades med det prestigefyllda Giller Prize för årets bästa
kanadensiska bok på engelska. A Nice Noise ger även ut hennes ljudböcker Tiggarflickan, Nära hem,
Kärlek vänskap hat och Brinnande livet.Den samtida novellkonstens mästare Svenska Akademiens
nobelprismotivering 2013Det borde inte ens behöva sägas att Alice Munro är en av de största
novellförfattarna, inte bara i vår tid utan någonsin. Charles Mcgrath, New York TimesLOUISE READER
LÄSEROm författarenAlice Munro (Alice Munro (f. 1931) växte upp i Wingham i den kanadensiska
provinsen Ontario. Hon debuterade 1968 och har gett ut fjorton novellsamlingar. 2009 tilldelades hon
Man Booker International Prize, den näst fi naste utmärkelse en författare kan få efterNobelpriset i
litteratur som hon tilldelades 2013.Om uppläsarenLouise Raeder är skådespelerska och sångerska och har
medverkat i ett flertal filmer, bland annat Lasse Hallströms Barnen i Bullerbynfilmer, Ronja Rövardotter
och TV-serier som Goda grannar samt i teater- ocj ljudboksproduktioner. Louise har även läst in
Sommarhuset av Anna Fredriksson och Jupiters månar (i fyra noveller i Nära hem) av Alice Munro.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

På Fri Fot Rådhustorget 3, Söderköping - hitta.se

Pris: 209 kr. Inbunden, 2014. Finns i lager. Köp På fri fot av Alice Munro på Bokus.com. Boken har 1
läsarrecension.

Misstänkt i mordutredning försatt på fri fot | SVT Nyheter

Widar Enligt officiell statistik från EU: s statistikkontor tillhör Sverige bottenskiktet när det gäller antalet
poliser. Vi ligger fyra från slutet ...

På Fri Fot - 540 foton - 1 recension - sv-se.facebook.com

Det var på fredagen som 38-åringen häktades i sin frånvaro av kammaråklagaren i Örebro. Han misstänks
för att ha utfört fyra grova våldtäkter ...
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